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இ வைர	ெவளியாகி ள்ள	என் ைடய	 த்தகங்கைளப்	பற்றிய	சிறிய	அறி கக்
றிப் கைள	ெமாத்தமாகத்	ெதா த்தி க்கிேறன்.	இ 	யா க் 	உத ம்	என்

ெதரியவில்ைல.	ஆனால்	சரித்திரத் க் 	ெராம்ப	 க்கியம்.

	

எ த்தாளன்	 யமாக	அச் ப்	 த்தக ம்	மின் ம்	ெவளியிட் க்ெகாள்ளக்
காலம்	கட்டாயப்ப த் ம்	 ழலில்	அவன 	ேகட்லாக்ைக ம்	அவேனதான்
உ வாக்க	ேவண் ள்ள .	ேவ 	வழியில்ைல.	தமிழ்ச்	 ழெலன்ப 	 ற் ச்
ழலி ம்	மா பட் க்கிற .

	

இந்தக்	 றிப் களில்	பலவற்ைற	என்	நண்பர்கள்	ம த ம்	ஹரன்	பிரசன்னா ம்
எ தியி க்கிறார்கள்.	சிலவற்ைற	நாேன	எ தியி க்கிேறன்.	என்ைனத்	தவிர
மற்ற	இ வ க் ம்	நன்றி.	இம்மின் ல்	வ வத் க்கான	 கப் ப்	படத்ைத
வ வைமத் த்	தந்தவர்	ைவேதகி.	அவ க் 	என்	நன்றி.

	

ேமற்ெகாண் 	என 	 த்தகங்கள்	ெவளிவ ம்ேபா 	இந்தப்	 த்தகம்	அவ்வப்ேபா
அப்ேடட்	ெசய்யப்ப ம்.
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யதி,	நான் 	சன்னியாசிகளின்	வாழ்வ பவங்களின்	 லம்,	இந்தியாவில்
ழக்கத்தில்	உள்ள	அைனத் 	விதமான	சன்னியாச	ஆசிரமங்களி ம்
ழங் ேவாரின்	உலைகத்	திறந் 	காட் கிற	நாவல்.	சன்னியாசிகைளப்	பற்றிய
இப்ப 	ஒ 	 ைன ப்	பிரதி	இ வைர	வந்ததில்ைல.

	

நாமறிந்த	காவி,	நாமறிந்த	ஆ ைமகள்,	நமக் த்	ெதரிந்த	 றவிகளின்
வாழ் க் ம்	ெசய க் ம்	அப்பால்	உள்ள,	எங்ேகா	ஓ 	ஒளிந் ெகாண்ட	ஒ
ஜீவநதியின்	சத்தியத்	தடம்	ேத ப்	ேபா ம்	பயணம்.	ஆனால்	ேவ 	வழியில்ைல.
ெதரிந்தைதக்	கடந் தான்	ெதரியாத 	ேநாக்கிச்	ெசல்ல	ேவண் ம்.	கண்ைணக்
கட் க்ெகாண் 	காற்றில்	கத்தி	வீசியப ேய	நடக்கிற	அ பவம்.	எ த் 	மட் மா,
வாழ் ம்	அ ேவயல்லவா?

	

பக்கங்கள்:	924

விைல	 .	1000

ெவளியீ :	பினாக்கிள்	 க்ஸ்
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திைரப்பட	உலகத்ைதக்	 றித் த்	தமிழில்	நிைறய	நாவல்கள்
எ தப்பட் க்கின்றன.	ஆனால்	ெதாைலக்காட்சித்	ெதாடர்களின்	உலகம்
இ வைர	பதிவானதில்ைல.	‘ ைனக்கைத’	அைதச்	ெசய்கிற .

	

திைரப்படம்	/	ெதாைலக்காட்சித்	ெதாடர்கள்	இரண் ேம	ெபா வாகக்
கைலத் ைற	என் 	அைழக்கப்பட்டா ம்	இரண் ன்	நைட ைறகள்	ேவ .
ெசயல்பாட் 	விதம்	ேவ .	ெபா ளாதாரம்	ேவ .	 ழங் ேவார்	மனநிைல	 ற்றி ம்
ேவ .	ெதாைலக்காட்சித்	ெதாடர்களின்	உலகில்	வா ம்	மனிதர்களின்	வாழ்வின்
ஊடாக,	இக்கைல	உலகின்	கண் க் த்	ெதன்படாத	இ க் கைள
ெவளிச்சமி கிற 	இந்நாவல்.

	

இந்தக்	கைதைய	ஒ 	 ைன	ெசால்கிற .	அ 	இன் 	வா ம்	 ைனயல்ல.
என் ம்	வா ம்	 ைன.

	

ஔரங்கசீப்பின்	ேகால்ெகாண்டா	பைடெய ப்பின்	சமயம்,	ெதன்	தமிழகத்தில்	ஒ
சமஸ்தானத் க் ள்	வசிக் ம்	ஆ 	கைலஞர்கைளக்	காப்பாற் ம்	ெபா ட் 	ஒ
நிலவைறக் ள்	அ ப்பிைவக்கிறார்	ஒ 	ஜமீந்தார்.		 ல்தான்	தமிழகத் க் ப்
பைடெய த் 	வந் விட்டால்	அைனத் க்	கைலக ம்	அழிந் 	மண்ேணா
மண்ணாகிவி ம்	என்கிற	அச்சம்.	பிந்ைதய	தைல ைறக க்காவ 	கைலகளின்



மிச்சத்ைத	விட் ச்	ெசல்ல	ேவண் ெமன்ற	எண்ணத்தில்	அந்த	ஆ
கைலஞர்க ம்	இைணந் 	ஒ 	ெப ம்	 த்தகத்ைத	எ தத்	ெதாடங் கிறார்கள்.
எந்தக்	காலத்தில்	யார்	எ த் 	வாசித்தா ம்	இம்மண்ணில்	உ வாகி,	ேவர்விட் ,
வளர்ந்த	ெப ம்	கைலகளின்	இலக்கணம்	விளங் ம்ப யான	 த்தகம்.

	

இந்தக்	கைதையச்	ெசால் ம்	 ைனயின்	 லம்	அந்தப்	ெப ம்	 த்தகம்
இ பத்திேயாராம்	 ற்றாண் க் 	எ த் 	வரப்ப கிற .	மாய	யதார்த்த
எ த்தின்	வசீகர	சாத்தியங்கைள	 ற்றி ம்	பயன்ப த்திக்ெகாள் ம்	இந்நாவல்
விவரிக் ம்	கைல லகம்	அசலான .	அரிதாரங்கள்	அற்ற .	இ ண்ைமயின்
அ யாழங்களில்	 ைனயின்	கண்	பாய்ச் ம்	ெவளிச்சம்	உக்கிரமான .

	

மதிப்பீ களின்	தடமாற்றத் க் 	எதிராக	 த்தத் க் 	நிற் ம்	 ைன	ஒ
கட்டத்தில்	நீங்களாகத்	ெதரிவீர்கள்.

	

ஆனால்	அ 	நீங்களல்ல.	நீங்கள்	மட் மல்ல.

	

விைல:	 .	350

ெவளியீ :	கிழக் 	பதிப்பகம்
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அற் தங்க ம்	அவலங்க ம்	ஒ ேசரக்	காட்சியளிக் ம்	ராேமஸ்வரத்தில்
நிகழ்கிற 	கைத.	ெபரிய	அளவில்	கல்விேயா,	ெதாழில்	வாய்ப் கேளா	இல்லாத
இத்தீவில்	மக்களின்	ெபா ளாதாரம்	ேகாயிைல ம்	கடைல ம்	மட் ேம
சார்ந் ள்ள .	ஆகேவ,	மீன்க ம்	மந்திரங்க ம்	மட் ேம	இங் 	விைலேபா ம்
சரக் கள்.

	

இலங்ைகயில்	 த்தம்	தீவிரமைடந்த	காலத்தில்	ராேமஸ்வரத்தில்	அகதிகள்	வரத்
அதிகரித்த .	ஒ 	மாெப ம்	 யரத் க் 	மிக	ெந க்கத்தில்	இ ந் ம்	தன்
இயல்பில்	தடம்	 ரளாத	தீவாக	அ 	இ ந்த .	ெதான்மங்களின்	வசீகரத்ைத
இ ப்பியல்	பி ங்கித்	தின் ம்	ேபரவலம்	 த்த	பாதிப்பி ம்	ேகாரமாக
நிகழ்ந் ெகாண் ந்த .

	

அைடயாளச்	சிக்கல்,	அங் 	வந் 	ேசர்ந்த	அகதிக க் 	மட் மல்ல;	அங்ேகேய
வசிப்பவர்க க் ம்தான்.	ஒ 	ெப ம்	அவல	சரித்திரத்தின்	சாட்சியாக
நின்றவர்கள்,	ஒ 	ெசாட் க்	கண்ணீர்	சிந்த ம்	அவகாசமின்றிப்	பிைழப் க்கான
ேபேயாட்டத்தில்	கைரந் 	காணாமல்	ேபாகிற	கைதையச்	ெசால்கிற	நாவல்.

	

கிண் ல்	மின் ல்:	 .	100



கிழக் 	பதிப்பகம்	ெவளியிட் ள்ள	'சிமிழ்க்கடல்'	நாவல்	ெதா ப்பி ம்	உள்ள .
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இந்நாவல்,	ெவளிவந்த	காலத்தில்	மிகப்ெபரிய	சர்ச்ைசைய	ஏற்ப த்திய .	இட
ஒ க்கீட் 	அரசியலில்	இைடேய	சிக்கி	சின்னாபின்னமான	அைடயாளமற்ற	ஒ

ம்பத்தின்	கைத	இ .	‘நான்	யார்’	என் 	ேதடல்	ெகாண்டவர்கள்;	சாதீயக்
றியீ கள்தான்	மனிதைன	நிர்மாணிக்கிறதா	என் 	வினா	எ ப் பவர்கள்;

ெவளிேவஷம்	ேபாட	ேவண் மா	என் 	எண் பவர்கள்;	பரி ரணம்	 தந்தரத்ைத
வி ம் கிறவர்கள்	யாரானா ம்	அவர்க க் 	இந்நாவல்	ஒ 	நிைலக்கண்ணா .

	

கிண் ல்	மின் ல்:	 .	100

கிழக் 	பதிப்பகம்	ெவளியிட் ள்ள	'சிமிழ்க்கடல்'	நாவல்	ெதா ப்பி ம்	உள்ள .
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ழந்ைதகளின்	விசித்திர	உலகத் க் க்	ைகப்பி த் 	அைழத் ச்	ெசல்கிற
இந்நாவல்,	கல்கி	வார	இதழில்	ெதாடராக	ெவளிவந்த .	கைதெயங் ம்
ழந்ைதகள்தாம்.	களமா வ 	அவர்கள்தாம்.	ஆனால்	இ
ழந்ைதக க்கானதல்ல.	 ழந்ைதகைளப்	பற்றிய ம்	அல்ல.	 ழந்ைதகளின்

உலைக	ஒ 	தியானப்	ெபா ளாக்கி,	தரிசனமாக	இந்நாவல்	 ட் க்காட் ம்
ள்ளியில்	நாம்	இ ப்ேபாம்.	நாம்	இழந்த	நம 	 ழந்ைதைம	இ க் ம்.

	

ஒ 	நாைய ம்	ஒ 	 ரங்ைக ம்	சில	பட்டாம் ச்சிகைள ம்	இரண்
ழந்ைதகைள ம்	ைவத் க்ெகாண் 	மிக ம்	 க்கமானெதா

பிரச்ைனையக்	ைகயா ம்	நாவல்	இ .

	

கிண் ல்	மின் ல்:	 .	100

கிழக் 	பதிப்பகம்	ெவளியிட் ள்ள	'சிமிழ்க்கடல்'	நாவல்	ெதா ப்பி ம்	உள்ள .
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கல்கி	வார	இதழில்	ெதாடராக	ெவளிவந்த	இந்நாவல்,	ெவளிவந்த	காலக்கட்டத்தில்
மிக ம்	பரபரப்பாகப்	ேபசப்பட்டதன்	காரணம்,	இ 	ேப கிற	அரசியல்.
ஐம்பதாண் க்	காலத் க் 	ேமலாகத்	தமிழ்	மக்க க் ப்	பரிச்சயமான	திராவிட
அரசியல்	கட்சிகளின்	உ ைவ ம்	உள்ளத்ைத ம்	ெதாண்டன்	ஒ வனின்
வாழ்வ பவங்களின்	வாயிலாகக்	காட்சிப்	ப த் கிற 	ெகா .

	

இந்நாவலில்	சித்திரிக்கப்ப ம்	அரசியல்,	தன்	அைனத் 	அரிதாரங்கைள ம்
உதிர்த் ,	அ ர்வமான	நிர்வாணக்	ேகாலம்	ஏந் கிற .	அதனாேலேய	இதன்	தகிப்
தாங்க	ஒண்ணாததாக	இ க்கிற .

	

விைல	 .	170

ெவளியீ :	கிழக் 	பதிப்பகம்
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இந்நாவலின்	ைமயம்	ஒ 	தத் வ	 ச்சாக	இ ந்தா ம்,	வாழ்க்ைக	சார்ந்த	ஒ
விசாரைண	அதன்	அ ப்பைடயாக	இ ப்பைத	 க்கமான	வாசகர்கள்
ரிந் ெகாள்ள	இய ம்.	நைட ைற	வாழ் க் ப்	ெபா ந்தாத	தத் வங்கள்	தி ர்ப்
பணக்காரன்	வீட் 	வரேவற்பைர	அலங்கார	 லகம்	ேபாலத்தான்.
தத் வங்கைளயல்ல;	அவற்றின்	காலப்ெபா த்த ம்	உபேயாக ேம	 க்கியம்.
மனித	வாழ்ைவக்	காட் ம்	மகத்தான	அற் தம்	ேவெறன்ன	உள்ள ?

	

இ 	அப்ப ெயா 	அற் தத் டன்	 வந்த	 த்தம்	 ரி ம்	தத் வத்ைதப்	பற்றிய
நாவல்.	இலக்கியப்	பீடம்	பரி ம்	பாரதிய	பாஷா	பரிஷத்	வி ம்	ெவன்ற .

	

விைல:	 .	180

ெவளியீ :	கிழக் 	பதிப்பகம்
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ெசன்ைன,	பர்மாபஜார்	என்கிற	பளபளப்பான	உலகின்	பின் றமி க்கிற	கடத்தல்
பிரேதசத்ைத	இந்த	நாவல்	மிைகயின்றிக்	காட்சிப்ப த் கிற .	தி க்கி ம்
தி ப்பங்கள்	இல்லாத	கடத்தல்	உலகக்	கைத	என்ப 	சற் 	விேநாதமான
விஷயம்தான்.	எங்ேக	ேபாகிேறாம்	என் 	சிந்திக்கக்	 ட	அவகாசமின்றி	நாவல்

வ ம்	ஓ க்ெகாண்ேட	இ க்கிற	நாயகன்,	அேத	ேவகத்தில்	நம்
பார்ைவயிலி ந் ம்	காணாமல்	ேபாவதன்	பின்னால்	இ க்கிற	இ ப்பியல்	சார்ந்த
அபத்தேம	இதன்	ைமயம்.

	

கிண் ல்	மின் ல்:	 .	50

கிழக் 	பதிப்பகம்	ெவளியிட் ள்ள	'சிமிழ்க்கடல்'	நாவல்	ெதா ப்பி ம்	உள்ள .
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ஆண்	ெபண்	உறவின்	ெவளிப்ப த்தப்படாதெதா 	பக்கத்ைதத்	ெதாட் ப்	ேப கிற
நாவல்.

	

அவந்திகா	-	மேனாஜ்	-	விக்டர்	என்ற	 ன் 	ேபராசிரியர்களின்	வாழ்க்ைக	ஒ
ள்ளியில்	இைணந் 	சி 	ேகாலமாகிற .	அ 	உலகம்	அ வைர	பார்த்தறியாத
ேகாலம்.	எனேவ	எ கிற	வினாக்கைள	அவர்கள்	எதிர்ெகாள் ம்	விதத்தில்	உடல்
அரசிய ம்	உளச்	சிக்கல்க ம்	ேப ெபா ளாகின்றன.

	

சமாளிக்க	 யாத	சிக்கல்களின்	உலகில்	பயணிக்கிற	இந்நாவல்,	தீர் கைளயல்ல;
ேதடல்கைளேய	 ன்னிைலப்ப த் கிற .

	

விைல:	 .	160

ெவளியீ :	கிழக் 	பதிப்பகம்
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ஒ 	கற்பைனப்	பாத்திரம்	 ட	இல்லாமல்	எ தப்பட்ட	கைத	அேநகமாக
இ வாகத்தான்	இ க் ம்.	இதில்	வ கிற	அத்தைன	ேப ேம	நிஜமான
மனிதர்கள்.	அத்தைனப்	ெபயர்க ம்	நிஜம்.	சிலர 	ெபயைர	இன்ெனா வ க்
மாற்றிக்	ெகா த்ேதன்.	சிலர 	 ணாதிசயங்கைள	ேவ 	சில க் 	மாற்றிப்
ேபாட்ேடன்.	ேவ 	சிலரின்	அைடயாளங்கைள	சம்பந்தமில்லாத	இன் ம்	ேவ
சில க் ப்	ெபா த்திேனன்.

	

இந்த	விைளயாட் 	எனக் 	 வாரசியமாக	இ ந்த .	ஒ 	கைதக் ள்	நாேன
எனக்காக	நிகழ்த்திப்	பார்த்த	மா ேவடப்	ேபாட் ேபால.

	

எல்லா ைடய	பால்யங்க ம்	ரசைனமிக்கைவ.	நிைனத்தால்	இன்பமளிப்பைவ.
வாரசியமானைவ.	அந்த	வய களில்	சந்திக்க	ேநர்கிற	 க்கங்க ேம டப்

பின்னாள்களில்	நிைனத் 	வியக்கேவா,	சிரிக்கேவா,	சிலிர்க்கேவா	எைதேயா
ஒன்ைறச்	ேசமித் 	ைவக்கத்தான்	ெசய் ம்.

	

இ 	என் ைடய	பால்யம்.	இ 	எனக்ேக	எனக்காக	எ தப்பட்ட	கைத.	என்
பிரத்திேயக	சந்ேதாஷம்.

	



கிண் ல்	மின் ல்:	 .	50

கிழக் 	பதிப்பகம்	ெவளியிட் ள்ள	'சிமிழ்க்கடல்'	நாவல்	ெதா ப்பி ம்	உள்ள .
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எட் 	நாவல்கள்	அடங்கிய	ெப ந்ெதா தி	இ .	ஆயிரம்	பக்கங்க க்
ேமற்பட்ட .

	

அைல	உறங் ம்	கடல்
அலகிலா	விைளயாட்
வியிேலாரிடம்
ெரண்
ெகா
கால்	கிேலா	காதல்	அைர	கிேலா	கன

ணி ம்	இ ப்பான்
ெமல்லினம்

	

இந்த	எட் 	நாவல்க ம்	இத்ெதா ப்பில்		இடம்	ெபற்றி க்கின்றன.

	

இவற் ள்	அலகிலா	விைளயாட் ,	 வியிேலாரிடம்	இரண் ம்	ேநர 	நாவல்களாக
எ தப்பட்டைவ.	[	அலகிலா	விைளயாட் 	பின் 	இலக்கியப்	பீடம்	இதழில்	ெதாடராக
ெவளிவந்த .]	ெரண் ,	 ங் மத்தில்	ெவளிவந்த .	 ணி ம்	இ ப்பான்,
தினமலரில்.	மற்ற	 ன் ம்	கல்கியில்	ெவளியானைவ.

	

வாழ்வின்	மிக	எளிய	கணங்கேள	சாமானியர்க க்கான	கைலயாகின்றன.
இந்நாவல்கள்	அக்கணங்கைள	சா வதப்ப த் ம்	 யற்சியாக	எ தப்பட்டைவேய.
ெவளியான	காலத்தில்	இைவ	ெப வாரியான	வாசகர்களால்	வி ம்பி
வாசிக்கப்பட்டைவ.	தனித்தனி	 ல்களாக		ெவளிவந்த	இைவ,	அவ்வப்ேபா
பதிப்பில்	இல்லாமல்	இ ந்தி க்கின்றன.	தமிழ்ச்	 ழலில்	இ 	ஒ 	பிரச்ைனதான்.
ேவ 	வழியில்ைல.



	

விைல:	 .	1000

ெவளியீ :	கிழக் 	பதிப்பகம்
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இத்ெதா ப்பில்	உள்ள	கைதகள்	சி கைதக க்கான	இலக்கணத்ைத	அப்ப ேய
அ ெயாற்றி	வ கின்றன.	அேதசமயம்	உள்ளடக்க ம்	ெமாழி ம்	கைதக க்ேகற்ப
மிகக்	கச்சிதமாக	மாற்றம்	ெகாள்கின்றன.	இயல்பாகேவ	கைதெயங் ம்	காணக்
கிைடக் ம்	ெமல்லிய	நைகச் ைவ,	தன்	அளைவ	விட் க்	 விடாமல்,
கைதேயா 	இையந் 	வ கின்ற .	இந்தப்	 ன்னைகக் 	இைடயில்	தி ெரன்
நாம்	எதிர்ெகாள் ம்	 டகமான	உச்சம்	நம்ைமத்	திைகக்க	ைவக்கின்ற .
அபாரமான	கைதத்	த ணங்கைள	எ த்தால்	வசப்ப த்தியி க் ம்	இக்கைதகள்,
நம்ைம	ஆக்கிரமிக்கின்றன.	அசர	ைவக்கின்றன.

	

11	சி கைதகள்	அடங்கிய	ெதா ப் .

	

பக்கங்கள்	104

விைல	 .140

ெவளியீ :	கிழக் 	பதிப்பகம்
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தம்	ஜங்ஷன்	இதழில்	ெவளியான	சி கைதகளின்	ெதா ப் .

	

லின்	 ன் ைரயில்	நா ர்	 மி:

	

இந்தக்	கைதகளில்	வ ம்	மனிதர்க க் ம்	மகாத்மா	காந்திக் ம்	என்ன
சம்பந்தம்?	ஒன்ேற	ஒன் தான்.	அ தான்	காந்தி	ைகயில்	பி த்தி க் ம்	ஊன்
ேகால்.	இைறத் தர்	ேமாஸஸ்	எனப்ப ம்	 ஸா க் 	இைறவன்	ஒ
ஊன் ேகாைலக்	ெகா த்தி ந்தான்.	அதற் ப்	பல	அற் த	சக்திகள்	உண் .	அ
ேதைவப்ப ம்ேபா 	பாம்பாக	மா ம்.

	

இரவில்	ஒளித ம்	விளக்காக	மா ம்.	அ ைமகள்	வி தைலெபற	ெசங்கடைலப்
பிளந் 	வழி	ஏற்ப த் ம்	கழியா ம்.	மகாத்மாவின்	ஆன்மாவின்	ைக
பி த்தி ந்த ம்	அப்ப ப்பட்ட	ஓர்	அற் த	ஊன் ேகால்தான்.

	

ேகா க்கணக்கான	மக்கள்	மனத்திேல	வி தைல	உணர்ைவப்	பற்றைவத்த	தீயாக
இ ந்த 	அ .	அ கா ம்	இந்த	உலகம்	காணாத	ஒ 	 	ஒளிையப்	பாய்ச்சிய
அ .	அடக் ைற	என்ற	இ ைள,	அதன்	ஒளிேய	 ரணமாக	விலக்கிய .	அதன்



ெசா க்கில்	 தந்தரம்	எ ம்	ெதன்றல்	வீசிய 	நம 	நாட் ல்.	இவ்வளைவ ம்,
இன்ன ம்	ெசய்த	அந்த	ஊன் ேகால்,	காந்தி	 ம்மா	ைகயில்	பி த்தி ந்த
வாக்கிங்	ஸ் க்	அல்ல.

	

அப்ப ப்பட்ட	ஒ 	ஊன் ேகால்	ஒவ்ெவா 	மனித க் ம்	வாழ்வின்	ஏதாவெதா
கட்டத்தில்	ேதைவப்ப கிற .	அ 	எ வாக	ேவண் மானா ம்	இ க்கலாம்.
அன்பாக,	பாசமாக,	காதலாக,	பணமாக,	 கழாக,	அதாக	இதாக.	ஆனால்	ஒ
ஊன் ேகால்	ேதைவ.

	

ெமரீனா	கடற்கைரயில்	காந்தி	சிைல	அ கில்	நிகழ்ச்சிகள்	நடப்ப 	மட் ம்
இக்கைதக க் ம்	காந்திக் ம்	உள்ள	சம்பந்தம்	அல்ல.	இந்த	ஊன் ேகால்	எ ம்
றியீ தான்	ெராம்ப	அழகாக	இந்த	எட் 	கைதகளி ம்	பயன்ப த்தப்பட் ள்ள .

கைதக க் ம்	காந்திக் ம்	உள்ள	நிஜமான	சம்பந்தம்	அ தான்.

	

கிண் ல்	மின் ல்:	 .	50



வர்
பறைவ	 த்தம்
நிலா	ேவட்ைட

	

இம் ன் 	சி கைதத்	ெதா ப் க ம்	 ைறேய	மதி	நிைலயம்,	ராேஜஸ்வரி	 த்தக
நிைலயம்,	வானதி	பதிப்பகம்	 லம்	ெவளியாயின.		பறைவ	 த்தம்	ெதா ப் 	லில்லி
ேதவசிகாமணி	அறக்கட்டைள	வி 	ெபற்ற .	இைவ	 ன் ம்	 தல்	பதிப் க் ப்
பின் 	ம 	பிர ரம்	ெபறவில்ைல.	இன் 	அச்சி ம்	இல்ைல.	 வர்	ெதா ப்
கிண் ல்	மின் லாகக்	கிைடக்கிற .
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அெமரிக்காவின்	அரசியல்	வரலா .

	

த்தங்கைள	வ மானத் க் ரியெதா 	உபாயமாக	நீண்டகாலமாக
அைமத் க்ெகாண் 	ெசயல்ப ம்	ேதசம்	அெமரிக்கா.	அதன்	பளபளப் க் ப்
பின்னால்	இ க் ம்	 ப்ைபக ம்	ஜனநாயகத் க் ப்	பின்னா ள்ள
சர்வாதிகார ம்	ெச ைமக் ப்	பின்னா ள்ள	கடன் ைமக ம்	மிக	 க்கியமான
விஷயங்கள்.	இந் ல்,	அெமரிக்காவின்	 ைமயான	அரசியல்	வரலாற்ைற
விவரிப்பதி டாக	அத்ேதசத்தின்	நிஜ கத்ைதக்	காட்சிப்ப த் கிற .

	

தம்	ரிப்ேபார்ட்டரில்	ெதாடராக	ெவளிவந்த .

	

விைல:	 .	750

ெவளியீ :	கிழக் 	பதிப்பகம்
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இ பதாம்	 ற்றாண் ல்	உலகம்	சந்திக்க	ேநர்ந்த	மிகப்ெபரிய	சிக்கல்,	இஸ்ேரல்-
பாலஸ்தீன்	ெதாடர்பான .	தனித் வம்	மிக்க	இரண் 	மதங்களின்	வ வான
ரண்பாட் ப்	பின்னணியில்	திறைம	மிக்க	அரசியல்வாதிகளால்	 ன்ென த் ச்

ெசல்லப்பட்ட	மக்களின்	உணர் 	சார்ந்தெதா 	பிரச்ைன.	இன் வைர	இ
தீர்க்கப்பட	 யாமல்	இ த் ச்	ெசல்வதன்	காரணம்	என்ன?

	

பாலஸ்தீன்	 தந்தரத் க்கான	ேபாராட்டத்தில்	லட்சக்கணக்கானவர்கள்
உயிரிழந்தி க்கிறார்கள்.	வீ ழந் ,	ெசாத்திழந் ,	ெசாந்தங்கைள	இழந்
பல்லாண் களாக	அகதிகளாக	இன்ன ம்	அைலந்
திரிந் ெகாண் க்கிறார்கள்,	பாலஸ்தீன்	அேரபியர்கள்.	வளைம ம்	ெச ைம ம்
மிக்க	மத்தியக்கிழக் 	ேதசங்கள்	எ 	ஒன் ேம	ஏன்	இவர்க க் 	உதவ
ன்வரவில்ைல?	ஒ ங்க	ஓர்	இடம்	இல்லாமல்	உலெகங் ம்	உயி க் 	அஞ்சி

ஓ யவர்கள்	 தர்கள்.	அப்ப ப்பட்டவர்கள்,	தமக் 	வாழ	இடமளித்த	பாலஸ்தீன்
அேரபியர்கைள	வஞ்சிக்க	நிைனத்த 	எதனால்?	ஐ.நா.வின்	தீர்மானங்கெளல்லாம்
பாலஸ்தீன்	விஷயத்தில்	மட் ம்	அற்பா ளில்	இறந் வி வதன்	காரணம்	என்ன?
இஸ்ேரல்	 தர்க க் ம்	பாலஸ்தீன்	அேரபியர்க க் ம்	அப்ப 	என்னதான்
பிரச்ைன?

	

பாலஸ்தீன்	ேபாராளி	இயக்கங்களின்	ேதாற்றம்	 தல்	இன்ைறய	ெசயல்பா கள்
வைரயிலான	விரிவான	அறி கம்,	இஸ்ேரல்	ஆட்சியாளர்களின்	நடவ க்ைககள்
பற்றிய	 ல்லியமான	தகவல்கள்,	இஸ்ேரலிய	உள 	அைமப்பான	'ெமாஸா ன்'



ெசயல்பா கள்,	பாலஸ்தீன்	பிரச்ைன	 றித்த	உலக	நா களின்	கண்ேணாட்டம்,
யாசிர்	அரஃபாத்தின்	ஆ தப்ேபாராட்டம்,	அைமதி	 யற்சிகள்,	அவற்றின்	விபரீத
விைள கள்	என் 	மிக	விரிவான	களப்	பின்னணி டன்,	ஆதார ர்வமான
அரசியல்	சரித்திரமாக	 தம்	ரிப்ேபார்ட்டர்	இதழில்	ெதாடராக	ெவளிவந்த .

	

விைல:	 .	650

ெவளியீ :	கிழக் 	பதிப்பகம்
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சர்வேதச	தீவிரவாத	இயக்கங்கள்	அைனத்ைத ம்	 றித்த	மிக	விரிவான	அரசியல்
-	வரலாற் 	ஆவணம்	இந் ல்.	அல்	காயிதா,	ஹிஸ் ல்லா,	ஹமாஸ்,	தாலிபன்,	ஜமா
இஸ்லாமியா,	ஈ. .ஏ.,	ெகாலம்பிய	ேபாைதக்	கடத்தல்	ெநட்	ஒர்க்,	ஓம்
ஷின்ரிக்கிேயா,	லஷ்கர்	ஏ	ெதாய்பா	உள்ளிட்ட	அைனத் 	இயக்கங்கைளப்	பற்றி ம்
விரிவான	அறி கத்ைத	இந் ல்	த கிற .

	

தீவிரவாத	இயக்கங்கள்	எவ்வா 	தைலெய க்கின்றன?	அவற்ைற	ஏன்	த க்க ம்
ஒழிக்க ம்	 வதில்ைல?	இைவ	மக்களிடம்	எவ்வா 	ெசல்வாக் ப்
ெப கின்றன?	இவர்க க் 	ஆள்பலம்,	பணபலம்	எவ்வா 	ேச கிற ?	இந்த
இயக்கங்களின்	ெநட்	ஒர்க்	எப்ப 	ெசயல்ப கிற ?	ேபரழி ச்	சம்பவங்கைள	எப்ப
திட்டமி கிறார்கள்?	தீவிரவாதச்	ெசயல்க க் 	மதம்	எவ்வா 	ஒ 	 க்கியக்
க வியாகப்	பயன்ப கிற ?

	

எைத ம்	விடாமல்	மிக	 க்கமாக	அலசி	ஆரா ம்	இந்தப்	 த்தகம்	தமிழில்
நிகழ்த்தப்பட்ட	ஒ 	அ ர	சாகசம்.	ஒட் ெமாத்தத்	தீவிரவாத	இயக்கங்கைளப்
பற்றிய	ஒேர	ெபரிய	ஆவணம்	ஆங்கிலம்	உள்பட	ேவெறந்த	ெமாழியி ம்	இ வைர
ெவளிவந்ததில்ைல.

	

தம்	ரிப்ேபார்ட்டர்	இதழில்	ெதாடராக	ெவளிவந்த .



	

இப்ெப ம்	 லில்	விவரிக்கப்பட் க் ம்	ஒவ்ெவா 	இயக்கத்ைதப்	பற்றிய
ப திக ம்	தனித்தனி	சி 	 ல்களாக ம்	ெவளிவந் ள்ளன.

	

விைல	 .	1000

ெவளியீ :	கிழக் 	பதிப்பகம்
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ெசப்டம்பர்	11,	2001	அன் 	அெமரிக்காவில்	உள்ள	உலக	வர்த்தக	ைமயக்
கட்டடங்கள்	மீ ம்,	ரா வத்	தைலைமயகமான	ெபண்டகள்	மீ ம்	அல்	காயிதா
தீவிரவாதிகள்	விமானத்	தாக் தல்	நடத்தினார்கள்.	இ பத்திேயாராம்
ற்றாண் ல்	உலகம்	எத்தைன	அதிநவீன	தீவிரவாத	அச் த்தல்கைள

எதிர்ெகாள்ள	ேவண் யி க் ம்	என்பைத	மிகத்	 ல்லியமாக	எ த் க்	காட் ய
சம்பவம்	அ .

	

இந்தச்	சம்பவத்தின்	பின்னணியில்	இ ந்தவர்கள்	யார்	யார்?	எப்ப 	இத்தைன
ெபரிய	தாக் தைலத்	திட்ட	மிட்டார்கள்?	எத்தைன	மில்லியன்	டாலர்கள்

இதற் ச்	ெசலவழித்தார்கள்?	 றி	பிசகாமல்	அ க்க	என்ெனன்ன	பயிற்சிகள்
ேமற்ெகாண்டார்கள்?	கிட்டதட்டட	ஒ 	வ ட	காலத் க் ம்	ேமலாக

அெமரிக்காவிேலேய	ைமயம்	ெகாண் ,	அெமரிக்க	உள த் ைறயின்	க க்
கண்கைள	எப்ப 	ஏமாற்றினார்கள்?

	

அல்	காயிதாவின்	உலகளாவிய	ெநட்	ஒர்க்,	அெமரிக்க	உள த் ைற,
பா காப் த் ைற,	 ேயற்றம்	மற் ம்	 ரிைம	வழங் ம்	 ைறகளின்
பிரச்ைனகள்,	அதிகாரவர்க்கத்தில்	உள்ள	அகங்காரப்	பிரச்ைனகள்	எனப்	பல
அம்சங்கைள	மிக	விரிவாக	அலசி	ஆரா ம்	ெசப்டம்பர்	11	விசாரைண	கமிஷன்
அறிக்ைகயின்	அ ப்பைடயில்	எ தப்பட்ட	 ல்	இ .



	

விைல:	 .	230

ெவளியீ :	கிழக் 	பதிப்பகம்
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பாகிஸ்தானின்	அரசியல்	வரலா .	ஜின்னா	 தல்	நவாஸ்	ெஷரீஃப்,	பர்ேவஸ்
ஷாரஃப்,	ேபனசிர்	 ட்ேடா	வைரயிலான	ஆட்சியாளர்களின்	காலங்களில்

பாகிஸ்தான்	என்ற	ேதசம்	தன 	அைடயாளத்ைத	எத்தைன	ேமாசமான
விதங்களில்	ெவளிப்ப த்தி	வந்தி க்கிற 	என்பைத	விரிவான	ஆதாரங்களின்
அ ப்பைடயில்	விவரிக் ம்	 ல்.

	

தம்	வார	இதழில்	ெதாடராக	ெவளிவந்த

	

விைல:	 .	100

ெவளியீ :	கிழக் 	பதிப்பகம்
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இந்தியப்	பிரிவிைனக் ச்	சற் 	 ன்னர்	ெதாடங்கி,	இன் வைர	எங்ெகல்லாம்
ஹிந் க்க க் ப்	பிரச்ைன	வ கிறேதா,	அங்ெகல்லாம்	களத்தில்

நிற்ப 	ஆர்.எஸ்.எஸ்.	ேதசெமங் ம்	எத்தைனேயா	பல	மதக்கலவரங்களின்
பின்னணியில்	ஆர்.எஸ்.எஸ்ஸின்	ெபயர்	ெதாடர்ந் 	அ பட் 	வந்தி க்கிற .

அப்ப க்கற்ற	ேதசியவாத	இயக்கம்	என் 	அதன்	ஆதரவாளர்க ம்,

சந்ேதகமில்லாமல்	மதவாத	இயக்கம்	என் 	எதிர்ப்பாளர்க ம்	ெதாடர்ந் 	 றி
வந்தி க்கிறார்கள்.	எ 	உண்ைம?

	

தந்தர	இந்தியாவின்	மிகப்ெபரிய	கலவர	காண்டத்ைத	பாபர்	ம தி	இ ப் ச்
சம்பவத்தின்	 லம்	ெதாடங்கிைவத்த 	ஆர்.எஸ்.எஸ்.	 ம்ைப	ெதாடங்கி	ேகாத்ரா
வைர	நீண்ட	அவலங்களின்	சரித்திரம்	அழியக் யதல்ல.	இயற்ைகப்	ேபரழி ச்
சம்பவங்களானா ம்	சரி.	பங்களாேதஷ்	 த்தம்,	கார்கில்	 த்தம்	ேபான்ற
த ணங்களானா ம்	சரி.	நிவாரணப்	பணிகளில்	ஆர்.எஸ்.எஸ்.	ெதாண்டர்கள்தான்
தலில்	களத்தில்	நின்றி க்கிறார்கள்.

	

எனில்,	ஆர்.எஸ்.எஸ்ஸுக் 	இரண் 	 கமா?	இல்ைல.	இ ப 	 கங்கள்	என்

எ த் க்காட் கிற 	இந் ல்.



	

விைல	 .	130

ெவளியீ :	கிழக் 	பதிப்பகம்

	



��������
	

	

	

	

	

காஷ்மீர்	என்றால்	இயற்ைக.	காஷ்மீர்	என்றால்	அழ .	காஷ்மீர்	என்றால்	 ப்பாக்கி.
காஷ்மீர்	என்றால்	 ண் ெவ ப் .	ரத்தம்.	கலவரம்.	ஊரடங் .	1948	 தல்
	இன் வைர	பதற்றம்	 ைறயாத	ப தியாக	இ க்கிற 	காஷ்மீர்.	ஏன்?
பாகிஸ்தான்	தான்	காரணமா?	ேவ 	எந்தக்	காரண ம்	இல்ைலயா?	தமிழில்	 தல்
ைறயாக,	காஷ்மீர்	பிரச்ைனயின்	அ 	ஆழம்	வைர	அலசிப்	பிழிந் 	எ த் க்

காட் கிற 	இந்தப்	 த்தகம்.

	

சரித்திரம்	 ம்	ரத்தம்.	சகிக்க	 யாதெப ம்	தைலவலி.	 ற் க்கணக்கான
தீவிரவாதச்	ெசயல்பா கள்.	 ண் ெவ ப் கள்.	உயிர்ப்பலி.	‘நாங்கள்	இந்தியர்கள்
இல்ைல,	பாகிஸ்தானிக ம்	இல்ைல;	காஷ்மீரிகள்’	என் ம்	ேகாஷம்.	பிரிவிைனப்
ேபாராட்டங்கள்.	காஷ்மீரின்	ஒ 	ப தி	பாகிஸ்தான்வச ம்	இ க்கிற .	அந்தப்
ப திகளில்	ஏன்	இந்தக்	ேகாஷங்க ம்	ேபாராட்ட ம்	இல்ைல?

	

எத்தைன	 த்தங்கள்,	சமரசங்கள்,	ேபச் வார்த்ைதகள்,	நல்ெலண்ண	 யற்சிகள்!
இன் வைர	காஷ்மீரில்	உள்ள	இமயம்	பனி	மைலயாக	அல்ல;	எரிமைலயாகேவ

இ க்கிற .	காஷ்மீர்	என்ப 	உண்ைமயிேலேய	தீர்க்க	 யாத	பிரச்ைனதானா?

	

அலசி	ஆராய்கிற 	இந் ல்.
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ன்றாம்	உலக	 த்தம்	என் 	ஒன் 	வ மானால்	நிச்சயம்	அதற் க்	காரணம்
ெபட்ேராலாகத்தான்	இ க் ம்!

	

ஏன்	விைல	ஏறிக்ெகாண்ேட	இ க்கிற 	ெபட்ேரால்?	யார்	ஏற் கிறார்கள்?	நா க்
நாள்	ஏறிக் திக் ம்	விைல,	ஊ க் 	ஒ 	விைலயாக	இ ப்ப 	ஏன்?
ெபட்ேராலியம்	உற்பத்தி	ெசய் ம்	ேதசங்களின்	 ட்டைமப் 	என்ன	ெசய்கிற ?
எங் 	வ கிறார்கள்	இைடத்தரகர்கள்?	எப்ப 	இந்தத்	 ைறைய
ஆட் ப்பைடக்கிறார்கள்?	ெபட்ேராலியம்

உற்பத்தி	ெசய் ம்	ேதசங்களின்மீ 	அெமரிக்கா	 றிைவப்பதன்	அரசியல்
ெபா ளாதாரப்	பின்னணிகள்	என்ெனன்ன?

	

மத்தியக்	கிழக் 	ேதசங்கள்	அைனத் ம்	அெமரிக்காவின்	காலனிகளாகிவி மா?
மாற்

எரிெபா ள்	சாத்தியங்கள்	என்ெனன்ன?	ெபட்ேராைல	இன் ம்	எத்தைன
காலத் க் 	நம்ப	 ம்?	எண்ெணய்க்காக	உலகம்	அ த் க்ெகாண்
சா ம்ேபா

நாம்	தப்பிப்	பிைழக்க	என்ன	வழி?



	

நமக் 	மிக	ெந க்கமாக	நின் 	அச் த் ம்	ஒ 	சர்வேதசப்	பிரச்ைனயின்
அைனத் ப்	பரிமாணங்கைள ம்	எளிதாகப்	 ரிந் ெகாள் ங்கள்!

	

விைல:	 .	200

ெவளியீ :	கிழக் 	பதிப்பகம்

	

	

	



�����������:	�����������	������������
	

	

	

	

	

நக்ஸல்பாரியில்	ெதாடங்கிய	ஒ 	சி 	தீப்ெபாறி	ேதசம்	 வ ம்

பரவிப்	படர்ந்த	வரலாைறக்	கண் ன்	நி த் கிற 	இந் ல்.	மாேவாயிஸ் களின்

உலைக,	அதன்	ச க,	அரசியல்	பின்னணிேயா 	ேப கிற .

	

அரசாங்கத் க் 	எதிராகச்	ெசயல்ப ம்	இயக்கங்கள்	ஏராளம்	என்றா ம்	இந்திய
ேதசத்தின்மீ 	பட்டவர்த்தனமாகப்	ேபார்ப்	பிரகடனம்	ெசய் ம்	 ணிச்சல்
மாேவாயிஸ் க க் 	மட் ேம	உண் .	இந்தியாவின்	ஆகப்ெப ம்	 தல்
அச் த்தல்	என் 	மாேவாயிஸ் கைள	வ ணிக்கிற 	இந்திய	அர .
இந்தியாவின்	 தன்ைமயான	விேராதி	என் 	அரசாங்கத்ைத	அைழக்கிறார்கள்
மாேவாயிஸ் கள்.	அர 	நிர்வாகம்	எங்ெகல்லாம்	 டங்கியி க்கிறேதா,
எங்ெகல்லாம்	வளர்ச்சியின்ைம	பரவியி க்கிறேதா,

எங்ெகல்லாம்	சட்ட	ஒ ங் 	சீர் ைலந்தி க்கிறேதா	அங்ெகல்லாம்
மாேவாயிஸ் கள்	ஊ வி	அப்ப திகைள	வி விக்கிறார்கள்.	வி விக்கப்பட்ட
ப திகைள	அவர்கேள	ஆள்கிறார்கள்.	ஆந்திரா,	சத்தீஸ்கர்,	ேமற் 	வங்கம்,	பிகார்,
ஒரிஸ்ஸா	என் 	பல	ப திகளில்	மாேவாயிஸ் கள்	ெபற் ள்ள	மக்கள்	ஆதர
மிகப்	ெபரி .	அேத	சமயம்,	மாேவாயிஸ் கள்	ேமற்ெகாள் ம்	 த்தத்தில்	சிக்கி
உயிர்	 றப்பவர்க ம்	இேத	மக்கள்தாம்	என் ம்	ேபா 	அவர்கள்	சித்தாந்த ம்
ேநாக்க ம்	ேகள்விக் ள்ளாகிற .	இட 	சாரி	சித்தாந்தத்தால்	உந்தப்பட்
ெசயலாற் ம்	இயக்கம்	எனில்,	இந்திய	கம் னிஸ்ட்	இயக்கங்கள்
மாேவாயிஸ் க க் 	எதிராக	இ ப்ப 	ஏன்?	அைதவிட	விந்ைத,



மாேவாயிஸ் களின்	ேபார்,	கம் னிஸ்ட்	கட்சியின க் ம்	எதிரான 	என்ப தான்.

	

மாேவாயிஸ் கைளக்	 றித்த	விரிவான	அறி கத்ைதத்	த கிற	 ல்	இ .
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2011ம்	ஆண் 	மத்தியக்	கிழக் 	ேதசங்களில்	அ த்த த் 	நிகழ்ந்த	மக்கள்
ரட்சிகளின்	அ ப்பைடக்	காரணங்கைள ம்	கள	நிலவரத்ைத ம்	விவரிக்கிற
இந் ல்.	 னிஷியாவில்	ெதாடங்கிய	 ரட்சி	ெமல்ல	ெமல்ல	மத்தியக்	கிழக்

ம்	பரவி,	உலைகேய	தி ம்பிப்	பார்க்கச்	ெசய்த .	பல்லாண் க்கால
ஒ க் ைறக் 	எதிராக	ஒ 	ெப ம்	மக்கள்	ச கம்	கிளர்ந் 	எ ந்ததன்
அரசியல்,	ச கக்	காரணங்கைள	அந்தப்	பிராந்தியங்களின்	வரலாற் ப்
பின் லத்தில்	விரிவாக	ஆராய்கிற 	இந் ல்.
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இராக்கின்	 ன்னாள்	அதிபர்	சதாம்ஹுைசனின்	இந்த	வாழ்க்ைக	வரலா ,	ஒ
வைகயில்	நவீன	இராக்கின்	அரசியல்	வரலா ம் ட.	24	வ டங்கள்	அந்த
ேதசத்தின்	தைலவிதிையத்	தீர்மானித்தவர்	அவர்.	தாய்	வயிற்றில்	சி வாக
உ வான	நாள்	ெதாடங்கி,	சதாம்	மரணத்தின்	ெசாந்தக்காரர்.	இரான்	 த்தம்,
ைவத்	ேபார்,	வைள டாப்	ேபார்	என் 	சதாமின்	வாழ்வில்	ஒவ்ெவா

அத்தியாய ம்,	ஒவ்ெவா 	பக்க ம்,	ஒவ்ெவா 	அட்சர ம்	ரத்தத்தால்
எ தப்பட்டைவ.	தன 	அரசியல்	கன க க்காக	இராக்கியர்கைளேய
அவ்வப்ேபா 	பலி	ெகா க்கத்	தயங்காத	மனிதாபிமானமற்ற	சர்வாதிகாரி.

	

ம றம்,	சிைதந் 	கிடந்த	இராக்ைக	ம கட் மானம்	ெசய்த	ஓர்	அற் த
சக்தியாக ம்	சதாைமப்	பார்க்க	 ம்.	கட்டாயக்	கல்வி,	கிராமப் ற	ேவைல
வாய்ப் கள்,	மதச்சார்பற்ற	ஆட்சி	நிர்வாகம்	என் 	தன்ைன	நிைன ர,பல	நல்ல
காரியங்க ம்	ெசய்தவர்.

	

சதாம்	ஹுைசன்	என்கிற	ஆ ைமயின்	 ப்பரிமாணத்ைத ம்	அறி கம்	ெசய்
ைவக்கிற 	இந் ல்.	சதா க் ப்	பிந்ைதய	இராக்கில்	ெதாட ம்	அவலங்கைள ம்
அதற்கான	காரணங்கைள ம்	 ட	இந் ல்	விவாதிக்கிற .
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அல்	காயிதா க் ப்	பிற 	சர்வேதச	அளவில்	மிகப்ெபரிய	பிரச்ைனயாக
உ ெவ த்தி ப்ப ,	ஜ.எஸ்	என்கிற	தீவிரவாத	அைமப்பின்	ேதாற்ற ம்
ெசயல்பா க ம்.	எந்தவித	சித்தாந்தப்	பின்னணி ம்	ெபரிதாக	இல்லாத

இந்த	இயக்கம்,	மத்தியக்	கிழக்கில்,	 றிப்பாக	இராக்கி ம்	சிரியாவி ம்

அப்பாவி	மக்கைளக்	ெகாத் க்	ெகாத்தாகக்	ெகான் 	 வித் வ கிற .

இராக்கில்	மட் ேம	ஆயிரக்கணக்கான	ஷியா	 ஸ்லிம்களின்	ேகார

மரணத் க் க்	காரணமாக	இ ந்தி க்கிற .	எண்ணிலடங்கா	அப்பாவிப்

ெபா மக்கள்	ெசாந்த	மண்ணில்	வாழ	வழியின்றி	சிரியாைவவிட் 	இன்

இடம்	ெபயர்ந் ெகாண் ப்பதில்	ஜ.எஸ்ஸின்	பங் 	ெபரி .	சிரியா

உள்நாட் 	 த்தத்தில்	ஜஎஸ்	ஒ 	மிக	 க்கியக்	கண்ணி.

	

மார்	நாற்பதாயிரத் க் ம்	ேமற்பட்ட	வீரர்கள்.	ேகா 	ேகா யாகக்	ெகாட் ம்

பணம்.	உல 	த விய	ெநட்	ஒர்க்	பலம்.	சந்ேதகமின்றி	ஜ.எஸ்.இ பத்திேயாராம்



ற்றாண் ன்	மிகப்ெபரிய	அச் த்தல்.

	

ஐ.எஸ்.	அைமப்பின்	இந்த	திகி ட் ம்	வளர்ச்சி	மற் ம்	காட் மிராண் த்தனமான
நடவ க்ைககளின்	பின்னணியில்	உள்ள	மத்தியக்	கிழக் 	ேதசங்களின்	ஜாதி
அரசியல்	மற் ம்	எண்ெணய்	அரசியலின்	ேவர்வைர	ெவளிேய	இ த்
விளக் கிற 	இந் ல்.
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பிரபாகரனின்	மரணம்,	அவர 	வாழ்ைவக்	காட் ம்	அதிகம்	ெசய்தி	 மந்த .
ப்பத்தி	 ன்றாண் 	கால	ஆ தப்	ேபாராட்டம்	நிகழ்த்திய	ஒ 	ேபாராளி,

ஒட் ெமாத்த	ஈழத்	தமிழர்க க் ம்	காவல்	அரண்ேபால்	நின்ற	ஒ 	மனிதன்,
அவர்கள 	தனி	ஈழக்	கன க் 	இ தி	நம்பிக்ைகயாக	இ ந்த	தைலவன்	-
இப்ேபா 	இல்ைல.	ஆயிரக்கணக்கான,	 கமறியாத	ேபாராளிகளின்
மரணத்ைத‘மாவீரர்	மரணம்’	என் 	அங்கீகரித் 	ெகௗரவித்தவர்	இப்ப
அநாைதயாக	சிங்கள	ரா வத்தால்	எரித் க்	கடலில்	கைரக்கப்பட் விட்டாேர
என் 	ஈழத்	தமிழர்	உலகேம	கண்ணீர்	சிந்திய .	அவர 	இறப் 	 லிகள்
தரப்பிேலேய	உ திப்ப த்தப்பட்ட	பிற ம்	அவர்	இறக்கவில்ைல	என்
ெசால்லிக்ெகாண் க்கச்	சிலர்	இ ந்தார்கள்.

	

எப்ப 	இந்த	மனிதர்	இத்தைன	லட்சம்	ேபைர	பாதித்தார்?	ஒ 	தீவிரவாதியாக ம்
ச க	விேராதியாக ம்	ெகாைலகளில்	மட் ேம	நாட்டம்	ெகாண் ந்தவராக ம்
இ ந்தால்,	அவர 	மரணம்	இப்ப யா	அதிர்ச்சி	அைலகைள	எ ப்பியி க் ம்?
இப்ப யா	தமிழினத்ைதக்	கதறைவத்தி க் ம்?

	

பிரபாகரன்	என் ம்	ஆ ைமைய,	அ 	உ வான	விதத்ைத,	அதன்	தாக்கத்ைத,
விைள கைளச்	சற் ம்	ந நிைல	பிசகாமல்	அலசி	ஆராய்கிற 	இந் ல்.
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*	ஹிட்லர்

*	பர்ேவஸ்	 ஷரஃப்

*	ஐ.எஸ்.ஐ:	நிழல்	அரசின்	நிஜ	 கம்

*	கலவரகாலக்	 றிப் கள்

*	ஆ ப்பா 	மங்காத்தா

*	ெபான்னான	வாக்

*	ஓப்பன்	 க்ெகட்

	

இவற் ள்	ஹிட்லர்	தவிர	மற்றைவ	இப்ேபா 	அச்சில்	இல்ைல.

	

மாயவைலயில்	இடம்ெபற் ள்ள	பின்வ ம்	தீவிரவாத	இயக்கங்கைளக்	 றித்த
ப திகள்	தனித்தனி	 ல்களாக ம்	ெவளியாகி ள்ளன.

	

அல்	காயிதா:	பயங்கரத்தின்	 கவரி
ஹிஸ் ல்லா:	பயங்கரத்தின்	 கவரி
தாலிபன்
ஈ. .ஏ:	அன் ைடயீர்,	நாங்கள்	அபாயகரமானவர்கள்
ஓம்	ஷின்ரிக்கிேயா
ஜமா	இஸ்லாமியா
ெகாலம்பிய	ேபாைத	மாபியா
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ராமா ஜரின்	வாழ்க்ைக	வரலா .	தினமலர்	நாளிதழில்	தினசரித்	ெதாடராக
ெவளிவந்த .

	

ன் ைரயில்	அரவிந்தன்	நீலகண்டன்:

	

இந் ல்	அைனவ க் மான 	என்றா ம்,	அ 	தப்பினால்	அதள	பாதாளம்	என்கிற
ஆபத்தான	பாைதையக்	ெகாண்ட .	ராமா ஜர்	வாழ்ந்த	காலக்கட்டத்தில்	பல
தரிசனங்கள்,	சமயங்கள்,	ைவதிக	சமயங்கேள	 ட,	ஒன்ேறாெடான்
ேமாதிக்ெகாண் ந்தன.	இன் 	அத்தைகய	ேமாதல்கள்	இல்ைல.	சாதாரணமாக
	ஹிந் 	சமய	மக்கள்	எல்லா	தரிசனங்கைள ம்	சமயங்கைள ம்	ேவற் ைமகைளக்
கைளந் 	சமன்வயப்ப த்தி	ஏற் க்ெகாண் 	விட்டார்கள்தான்.	ஆனால்	பைழய
வரலாற்ைற	எ ம்ேபா 	சில	 ண் ணர் கள்	 ண்பட் விடக்	 ம்.	பாரா
அத்தைகய	பிரச்சைனகைள	அசாத்தியத்	திறைம ட ம்	–	ஆனால்,	ராமா ஜ
சம்பிரதாயத் க் 	எவ்வித	சமரச	பங்க ம்	ஏற்படாமல்	கடந்தி க்கிறார்.
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உலகம்	ெகாண்டா ம்	இைச	ேமைத	யானிையக்	 றித் த்	தமிழில்
ெவளியாகி ள்ள	ஒேர	 ல்	இ .

	

ேமற்கத்திய	க்ளாசிக்கல்	இைச	மரபில்	ெமாஸார்ட்ைடத்	ெதாடர்ந் 	வந்த	மாெப ம்
வம்சத்தில்,	யானிக் ப்	பிற ,	அந்தள 	சாதித்தவர்களாக	இன் 	யா மில்ைல.
பாரம்பரிய	இைசயின்	அழ 	சிைதயாமல்	காலத் க்ேகற்ற	வ வில்	அவர்	வழங்கிய
இைசக்ேகாைவகள்	அவேர	ெசான்ன ேபால,	காற்றில்	அவர்	ெச க்கிைவத்த
காதல்	கி க்கல்கள்.

	

இைச	அவ க் 	உணேவா,	உறேவா	அல்ல.	அவ க் 	அ 	ஒ 	கன .	தீராக்கன .
உறக்கத்தில்	அல்ல;	தியானத்தில்	வ கிற	கன .	ஒ 	ச த்திரமாகப்	பரவி
அைலய க் ம்	அந்தக்	கனவில்	அவர்	தன்ைன	நீச்சல க் ம்	வீரனாகக்	 டக்
க வதில்ைல.	அவேர	ெசால்லியி க்கிறார்:

	

‘நான்	ஒ 	நீச்சல்	சாம்பியன்.	நிைனத்தால்	சிரிப் த்தான்	வ கிற .	இைசக்கடலில்
என்னால்	கைரேயாரம்	நின் 	 ண் ல்	ேபாட	மட் ேம	இன் வைர

ந்தி க்கிற !’

	



கடலள 	பரந்த	அவர 	அந்தக்	கனவின்	சரிதம்	இந் ல்.
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உணவின்	வரலா
சியியல்

ெவஜ்	ேபலிேயா	அ பவக்	 றிப் கள்
இைளப்ப 	 லபம்

	

உணவின்	வரலா ,	 தம்	ரிப்ேபார்ட்டரில்	ெதாடராக	ெவளிவந்த .	 சியியல்,	தி
இந் 	நாளிதழில்	ெவளியான .	இைளப்ப 	 லபம்,	 ங் மத்தில்.

	

இந்நான் 	 த்தகங்க ம்	உணைவ ம்	அதன்	சரித்திரத்ைத ம்	 சிைய ம்
ஆேராக்கியத்ைத ம்	 றித் ப்	ேப பைவ.	கிைடக்கிற	அைனத்ைத ம்	உண்
களிக் ம்	இயல்பில்	இ ந் ,	உண்கிற	அைனத்தி ம்	உைறந்தி க் ம்
கார்ேபாைஹ ேரட்	-	ெகா ப் 	-	ப்ேராட் ன்	சதவீதத்ைத	அறிந் 	ெதளிந்த 	வைர
உண 	சார்ந்த	ஆசிரியரின்	நீண்ட	ெந ய	ேதடைல,	கண்டைடந்த	உண்ைமகைள
இந் ல்களில்	காணலாம்.
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அெமரிக்க	 தந்தரப்	ேபார்
இஸ்லாம்
ெமாசார்ட்
இரண்டாம்	உலகப்	ேபார்
மகாவீரர்
ைதயல்	தீ 	[ெந ங்கைத]
ஐஸ்	க்ரீம்	 தம்	[ெந ங்கைத]
	மந்திரக்காளி	[ெந ங்கைத]

	

ேமற்கண்டவற் ள்	கட் ைர	 ல்கைளக்	கிழக் 	பதிப்பகம்	ெவளியிட் ள்ள .
கைதப்	 த்தகங்கள்	இலவச	மின் ல்களாகக்	கிைடக்கின்றன.
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அன்ைசஸ்
ற்றிய லகம்	[ட்விட்டர்	 றிப் கள்	1]

இங்க்கி	பிங்க்கி	பாங்க்கி
சந் ெவளி	நாகரிகம்	[ட்விட்டர்	 றிப் கள்	2]
நைகயலங்காரம்
143:	 வரிக்	களம்	[ட்விட்டர்	 றிப் களின்	ெதா ப் 	மின் ல்]
பதினான்காம்	 யியின்	பாத் ம்	சாஹித்யங்கள்	[ஃேபஸ் க்	 றிப் களின்
ெதா ப் 	மின் ல்]
154	கிேலாைபட்

	

	

ேமற்கண்ட	 ல்களின்	அச் ப்	பதிப் 	எ ம்	தற்ேபா 	இல்ைல.	கிண் ல்	மின்
ல்கள்	உள்ளன.
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பதிேன 	நாவல்கள்;	அவற்றின்	வழிேய	நாவலாசிரியர்கைளக்	 றித்த	அறி கம்
என்கிற	அைமப்பில்	கல்கி	வார	இதழில்	ெவளியான	ெதாடர்	இ .	தமிழ்	நாவல்,	பிற
ெமாழி	நாவல்,	உள் ர்	எ த்தாளர்,	உலக	எ த்தாளர்	என்ற	ேபதங்கள்	பாராமல்,
ற்றி ம்	ஆசிரியரின்	 ய	வி ப்பத்தின்	அ ப்பைடயில்	ேதர் 	ெசய்யப்பட்ட

பைடப் கள்	இைவ.	ெவளிவந்த	காலம்	ெதாடங்கி	இன் வைர	வாசகர்களால்
வி ம்பி	வாசிக்கப்ப ம்	 த்தகமாக	இ 	உள்ள .
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24	ேகரட்	:	சாதைனப்	ெபண்களின்	ெவற்றி	சரித்திரம்
ன்ெற த் :	 கேழா 	வா ங்கள்!

எக்ஸலண்ட்:	ெசய் ம்	எதி ம்	உன்னதம்
	

இம் ன் 	 ல்க ம்	கிழக் 	பதிப்பக	ெவளியீ கள்.
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பா.	ராகவனின்	 த்தகங்கைளத்	தற்ேபா 	கிழக் 	பதிப்பகம்	ெதாடர்ந்
ெவளியி கிற .		ஒ 	சில	 த்தகங்கைளத்	தவிர,	ெப ம்பாலானவற்ைறக்
கிழக்கில்	ெபறலாம்.

	

கவரி:

	

Kizhakku	Pathippagam

177/103,	First	Floor,	Ambal's	Building,	Lloyds	Road,

Royapettah,	Chennai	-	600	014.

Ph:	+91-44-4200-9603

	

Buy	online:	https://www.nhm.in/shop/home.php	

https://www.nhm.in/shop/home.php


	

Kindle	Editions:	http://www.amazon.com/author/writerpara	

	

Pa	Raghavan's	Home	Page:	http://www.writerpara.com	

Para	@	Facebook:	www.facebook.com/raghavan.pa	

Para	@	Twitter:	http://twitter.com/writerpara	

Para	@	wikipedia:	https://goo.gl/cPAJQt	

	

Author's	Email:	writerpara@gmail.com	
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